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Elérkeztünk a 2020-as Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus harmadik előkészítő 
évéhez. (…) A harmadik év célja, hogy az egyé-
nileg és közösségileg megerősödött katoliku-
sok új lendülettel tudják teljesíteni a Krisztus-
tól kapott küldetési parancsot. (…) Azt látjuk, 
hogy Magyarországon az emberek elenyésző 
száma (10% alatt) gyakorolja vallását, hitét, és 
az átlagéletkoruk is igen magas. Ez azt jelenti, 
hogy az Egyháznak új utakat kell találni az 
evangélium továbbadására. Újra kell gondol-
nunk az eddigi „módszereket”, plébániánk, 
közösségünk régen megszokott hagyomá-
nyait, a már régóta működő programjainkat 
abból a szempontból, hogy azok számára 
is elérhetők legyünk, akik körülöttünk, de 
nem közöttünk élnek. Meg kell tanulnunk 
tanítvánnyá válni, és elhagyni a fogyasztói 
attitűdöt. Ezt hívjuk megtérésnek. Egyénileg 
és közösségileg is keresnünk kell azokat az 
alkalmakat és helyeket, ahol szolgálhatunk 
másoknak. (…) Az evangélium örömhíre nem 
változott az elmúlt 2000 évben, de a kifejezés-
mód, a metódus, a csomagolás és a kommu-
nikáció szinte minden szintje megváltozott. 
Ma már egyáltalán nem egyértelmű, hogy 
mindenki számára érthető a mi „szakzsargo-
nunk”. Le kell tudni fordítani a ma emberé-
nek mindazt, amit szeretnénk továbbadni. 
A legaktuálisabb példa, amit számtalanszor 
tapasztalok, épp a nagy esemény, amely-
re készülünk: a budapesti Eucharisztikus 

Kongresszus. Ezt talán még a templomba 
járók sem értik mindannyian. Ha viszont 
azt mondom, hogy találkozzunk Jézussal 
Budapesten, az már sokkal világosabb. 
A kongresszus egy nagy találkozó, mely-
re mindenkit várunk, az Eucharisztiában 
Jézus Krisztus van jelen, Budapest pedig 
a helyszíne lesz ennek a találkozónak. 
A harmadik év célja tehát kettős: evangeli-
záció és a közösségeink átalakulása, hogy 
nyitottak legyenek a befogadásra. A kettő 
együtt kell, hogy haladjon, mert a legsike-
resebb evangelizáció is tiszavirág életű, ha 
nincsenek olyan közösségek, akik készek 
az újakat befogadni. (…) Az élet különböző 
területein, a családban, a munkahelyen, a 
nyugdíjas klubban, az edzésen, az iskolában, 
a plébánián, a tengerparton, vonaton vagy 
az utcán sok-sok lehetőségünk nyílik az 
evangélium tovább-adására. (…) Tanúságté-
telünk azonban csak akkor lesz hiteles, ha a 
személyes imaéletünk eleven, tetteinket és 
szavainkat a szeretet motiválja, és folyama-
tosan keressük Isten akaratát életünkben. 
Bízom abban, hogy a három felkészülési 
év nem a végállomásához ér a kongresz-
szussal, hanem egy új kezdet startkövéhez: 
az ott megélt ünnepből merítve mélyebb 
Krisztus-kapcsolatban, egyházhűségben, 
még nagyobb lelkesedéssel tudjuk élni ke-
resztény életünket, és az Isten szeretetéből 
tudunk adni mindenkiNEK – mindenkivel!

AZ EUCHARISZTIA FORRÁS A VILÁG ÉLETÉÉRT

Forrás: Fábry Kornél NEK főtitkár    (MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag  
         a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez, 9–12.)

http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Elokeszuleti%20fuzet/A5_mindenkivel_mindenkinek_WEB.pdf
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Elokeszuleti%20fuzet/A5_mindenkivel_mindenkinek_WEB.pdf
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Szombaton 17:30-kor Klotildligeten  
Boldog IV. Károly emléknapja alkal-
mából, az ereklyéje jelenlétében fogjuk 
kérni az ő közbenjárását.
Szombaton az előesti szentmise egy-
ben regnumos szentmise is lesz.

Szombaton délután és vasárnap déle-
lőtt ünnepeljük a református templom 
80 éves fennállását. Részletes informá-
ciók a Piliscsabai Polgárban.

HIRDETÉSEK

FOGADÓÓRA

csütörtök  17:00–17:45
péntek  17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS 

telefon     06 30 611 1296 
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA  

telefon    06 20 554 9145 
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

HÉTFŐ 18 óra  Piliscsaba

KEDD 18 óra Klotildliget 

CSÜTÖRTÖK 18 óra  Klotildliget

PÉNTEK 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra  Klotildliget

VASÁRNAP  9 óra  Klotildliget  
  11 óra  Piliscsaba
  17 óra  Pilisjászfalu
  20 óra  Klotildliget

AKTUÁLIS MISEREND

Imaszándékunk:  
A BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐKÉRT

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
2Kir 5,14-17   
2Tim 2,8-13
Lk 17,11-19 OKT.13

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a 
missziók javára.

Október 26-án, szombaton 9 és 15 óra 
között tartjuk Péliföldszentkereszti 
zarándoklatunkat.  
Jelentkezni a sekrestyében elhelyezett 
lapon lehet. 

Októberben a hétköznapi szentmisék 
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.

http://www.piliscsabatemplom.hu
mailto:px.sacerdos%40gmail.com?subject=
mailto:sylvia.kiraly%40gmail.com?subject=
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-10-13
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-10-13#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-10-13#evangelium
https://www.iec2020.hu/hu

